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 مقدمه
ی الملل نيب اسناد وی اله انیاد نیاديبن اصول ازی یک آن به التزام و احترام و بشر کرامت حفظ

 منظور بهی اله وی اخلق ارزشمندی ها لتيفض ازی مند بهره. شودی م محسوب بشر حقوق

 اصل به توجه و هياول حقوق حفظ پرتو در منحصراً بشری تعال و رشدی ها نهيزم نمودن فراهم

 آن تیرعا به التزام و بشر حقوق موضوعات و مفهوم اساس نيهم بر. است بشری ذات کرامت

 .است برخورداری مهم اريبس گاهیجا ازی حقوقی ملی نظامها وی الملل نيب نظام در امروز

ی یک ، دارد شهرت مدرن عصری بردگ بهکه  کودکان و زنان قاچاق خصوصاً  ، انسان قاچاق

 نیا تاو  یافته، شدتی لديم 9111 ی دههی ابتدا از که است یافته سازمان میجرا قیمصاد از

 و ستيب قرن در را انسان قاچاق. است شده لیتبدی جهان معضل یک به رياخی سالها نیا در که

 لزوم رو، نیا از. نمود تصور نوزدهم قرن تا بردگان تجارت ازی دیجد صورت توانی م یکم

 .شوديم احساس جهانی کشورهای تمام در انسان قاچاقی انگار جرم

ی کش بهرهی برا قاچاق یا کودکان، و زنان قاچاق هدف با معمولً ، اشخاص قاچاق مسئله

 سطح در تر گسترده اريبسی ا دهیپد قاچاق حال حاضر در. رديگيم قرار بحث موردی جنس

 افتنی یجستجو و فقر از زیگر در کهی زنان ازی اريبس کهی طور به. رودی م شمار بهی جهان

 نکرده، دايپ دست آن به تنها نه اند، زدهی م دست خود هنيم و خانه ترک به بهتری زندگ یک

 .  ستين فراهم شانیبرای زیگر راه چيه که روندی م فروی گرداب در شيپ از شيب بلکه

ی طولن چندان سابقه رانیدرا مجازات مستوجب بزهکارانه رفتار یک عنوان به انسان قاچاق

 واقع به کینزد ای یواقع ارز نرخ از توانی نم ق،يدقیی جنا آمار فقدان ليبدل اما ندارد،ی قانون

 نگران آمار نشانگر است،ی همگان زبان ای ها روزنامه در آنچهی ول. راندی سخن زنان قاچاق از

 قاچاق با مبارزه قانون بیتصو ، ها نشانه نیا ازی یک.  باشدی م رانیا در انسان قاچاق کننده

 واکنش است دهیپد نیا وجود بری ا نهیقر که حال نيدرع که است 9333 مصوب انسان

 . شودی م محسوب زين آن به قانونگذار مناسب

 نظام در موجودی ها ضعف و مبهمی ایزوا ازی اريبسی بررس جهتی تلش حاضر پژوهش

 راهکارها ارائه با نيهمچن نگارنده. دارد را انسان قاچاق موضوع دری الملل نيب وی داخلی حقوق
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 اسناد با رانیای فريک حقوق شتريب هرچه کردن هماهنگ ویی زدا ابهام در سازنده، شنهاداتيپ و

 .   است داشته عرضه رای وافری سع موجودی الملل نيب

 نيب سطح در انسان قاچاق اقسام ازی کی یجنسی کش بهره و فحشا قصد به انسان قاچاق دهیپد

 معضل کی امروزه دهیپد نیا.  شودی م محسوبی فرامل یافته سازمان میجرا زمره از وی الملل

ی م محسوب کشورمان جمله از مختلفی کشورهای حقوق نظام در  کننده ريدرگ و بزرگ

 قانون کنندگان نیتدو ،یاسلمی شورا مجلس ليتشک وی اسلم انقلبی روزيپ از بعد. شود

 تیحما و حفظ جهت در ،یشرع نیمواز از تيتبع و قانون اصول به توجه بای اسلم مجازات

 اعمال هرنوع ارتکاب ،یاسلم مجازات قانون مقررات دری اسلم اخلق معتبری ها ارزش از

 داخل در مقررات نیا. اند کردهی انگار جرم مورد حسب بر رای عموم اخلق و عفتی مناف

 3 مادهی اجرا تيحاکم ليدل به کشور از خارج در اما شودی م گذاشته اجرا مورد به کشور

 .ندارد اجرا تيقابل مواردی برخ در جز ا.م.ق

 و جامعی قانون خلء سو یک از کشور از خارج بهی رانیا دختران و زنان قاچاق شیافزا

 سرانجام که شد باعث ، گریدی سو از زنان قاچاق ژهیو به انسان قاچاق خصوص در مناسب

ی حدود تا قانون نیا. برسد بیتصو به 13/4/9333 خیتار در انسان قاچاق با مبارزه قانون

 کامل طور به نتوانست و گذاشتی جا بر رای اريبسی ها ابهام اما کند پر را خلء نیا توانست

ی ستیتوری کشورها به فحشا قصد به  زنان و کودکان قاچاق چونیی ها معضلی گو جواب

 نيب جامعه در. باشدیی کایآمر ویی اروپای کشورهای برخ و فارس جيخل حوزه مانند جهان

 اول پروتکل مانندی الملل نيبی ها ونيکنوانس و اسناد و شده توجه موضوع نیا به زينی الملل

 ،ی ريشگيپ عنوان تحتی فرامل یافته سازمان میجرا هيعل متحد ملل سازمان ونيکنوانس بهی الحاق

 رينظی ا منطقه اسناد نيهمچن و کودکان و زنان ژهیو به اشخاص قاچاق مجازات و منع

 مبارزه وی ريشگيپ به راجع سارس ونيکنوانس به معروفی شرقی ايآسی ها هیاتحاد ونيکنوانس

 انجام مطالعات با. است شده بیتصو ،یگری روسپ با مبارزه یبرا کودکان و زنان قاچاق با

 پروتکل با زنان ژهیو به اشخاص قاچاق نهيزم در رانیای داخل نيقوان که رسدی م نظر به شده
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 با مبازه قانون در مثال عنوان به.ستين همسو ابعادی تمام در پالرمو ونيکنوانس بهی الحاق اول

 جرم که یحالت در -9: ستين اثر بيترت قابل مورد دو در تنها شده قاچاق تیرضا انسان، قاچاق

 بهرهی برا انسان قاچاق جرم کهی حالت در -1 یابد ارتکاب یافته سازمان صورت به انسان قاچاق

 رسازمانيغ صورت به چه و یابد ارتکاب افتهی سازمان صورت به چه حال باشد؛ی جنسی کش

 تیرضا ،ی الحاق اول پروتکل که استی درحال نیا( انسان قاچاق با مبارزه قانون 1ماده. )یافته

 اول پروتکل 3 ماده ب بند.) باشدی م اثر بيترت رقابليغ و مخدوش کامل طور به دهید بزه

 در. باشدی م جرم نیا مجازات خصوص در گرید تفاوت(. پالرمو ونيکنوانس بهی الحاق

 ازی یک هم زنان ژهیو به انسان قاچاق که یافته سازمان میجرا مجازاتی برا پالرمو ونيکنوانس

 حداقل م،یجرا نیا مجازاتی برا ونيکنوانس نیا عضو دول که شده مقرر ، باشد یم ها آن

 بند.) شود انيب یافته سازمان جرم یک عنوان به تا باشدی م سال رند،يبگ درنظر دیبا که رای حبس

 نظر در حبس حداقل انسان قاچاق با مبارزه قانون در کهی درحال( پالرمو ونيکنوانس 1 ماده ب

 مينيب یم که همانطور(.  انسان قاچاق با مبازره قانون 5 تا 3 مواد. ) باشدی م سال 1 ، شده گرفته

 زنان قاچاق که آنجا از. است نکرده تیرعا را پروتکل در موجود اماره رانیای داخل قانون

 حقوق نيقوان به توجه با که شدهی سع پژوهش نیدرا لذا 9 باشد،ی م زن کرامت ضد بری بزه

 نيچن هم و کردهی بررس و ليتحل را دهیپد نیا ،یالملل نيبی ها ونيکنوانسی برخ وی داخل

 هم ، کردهی بررس را دهیپد نیا گسترش و جادیای ها زهيانگ و عوامل و دهیپد نیای های ژگیو

 جهتیی راهکارها و کردهی بررس رای الحاق پروتکل وی داخل قانون ضعف و قوت نقاط نيچن

 .شود ارائه حوزه نیا در نيقوان اعمال بهبود
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 اول بخش
 اتیکل

 قاچاق ساختار حیتشر و مرتبط اصطلحات فیتعار: اول فصل.1.1
 فیتعار: اول مبحث.1.1.1

 قاچاقی لغوی معنا( الف
 ارياخت با وطن ترک و فرار زاندن،یگری بمعنا ، استی ترک واژه «قاچماق»  مصدر از قاچاق

 میخوری م بر« ی نب قاچاق»  چونیی ها تيشخص به جانیآذربا انهيعام اتيادب در اضطرار به و

ی م بسر دشت و کوه در و بود کرده وطنی جل حکومت با مخالفت ليدل به و اضطرار به که

 شده فیتعر نيچن قاچاقی فارس لغت فرهنگ در اما نمودند،ی م مبارزه حکومت هيعل و برده

 لغت نیا واقع در. باشدی م گرییکد از متفاوتی معنا دوی دارا واژه نیا لغت اهل نظر از: است

 استفاده مورد آلت اسمی بمعنا مواقع ازی ليخ در هم و باشدی مصدرم اسمی معنای دارا هم

: از است عبارت شودی م برده کار به مصدر اسم عنوان به کلمه نیا کهيزمان. رديگی م قرار

 گرفته کار به آلت اسم عنوان به کهيهنگام وی پنهان نحو به و قانون خلف بری کار دادن انجام

  1.است ممنوع کشور داخل به آن ورود یا معامله کهی متاع: از است عبارت شودی م
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